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JUDETUL NEAMT

coNsrLruL LocAL AL COMUNEI TIBUCANT

PRorEcr oe norAnAne
privind aprobarea organizdrii refelei gcolare a unitdlitor de fnudldm1nt

preuniversitar pentru anul gcolar 2022-2023, inrcgistrat sub Nn 92 din l0
decembrie 2O2t

RU9U IOAN, primarul comunei Jibucani, judelul Neam!;
VHzAnd Adresa Nr. 1639 din 06.12.2021 ; Domnului Director al gcolii Gimnaziale

"Prof. VASILE GHEMSIM", comuna Jibucani, judelul Neam!, prin care a fost inaintat|
propunerea $colii Gimnaziale "Prof. Vasile Gherasim", comuna Jibucani, judelul Neam!
de.organizare a relelei gcolare pentru anul gcolar 2022-2023 pe raza comunei Tibucani,judelul Neam!;

Lu6nd act de necesitatea organiz5rii relelei gcolare pentru anul gcolar ZOZ2-ZOZ3
pe raza comunei Jibucani, judelul Neam!.

Av6nd in vedere prevederile Ordinului Ministrului Educaliei Nr.
551U28,10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
gcolarizare pentru invStHm6ntul preuniversitar de stat, evidenla efectivelor de pregcolari
9i elevi gcolarizali Tn unitSlile de invS!5m6nt particular, precum 9i emiterea avizului
conform in vederea organiz5rii relelei gcolare unit5lilor de invS!5m6nt preuniversitar
pentru anul gcolar 2022-2023;

In temeiul dispoziliilor aft. 139 alin. (3) lit a) din Ordonanla de Urgenl| a
Guvernului Rorn6niei Nr. 5712019 privind Codul Adminisirativ.

HorAnAgrE:

Ar!.1. Se aprobH releaua gcolar5 pentru unitHlile de invE!5m6nt ce vor
funcliona In comuna Jibucani, judelul Neam! pentru anul gcolar ZOz2 :2023, conform
anexei, pafte integrant5 din prezenta hot5r6re.

4,t'2. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.
Att.3. Secretarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hot|rfire

autoritSlilor 9i persoanelor interesate si o va aduce Ia cunogtin;5 putitic5 prin afigaj la
sediu instituliei.

INTTTATO& Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAtv
Jr, Coca Ambrosd

Redactat Fi procesat C. Ambrosd
.10.12.2021
Dos. SEDnNTi CONS. LOCAL

PRIMA
foan 6'^



ANEXA
La H.C,L, Nr. _ din _ decembrie 2021

coNsrLrul LocAL AL COMUNET TTBUCANT

RETEAUA gCOLARA A COMUNEI TIBUCANI

Unit5ti de invS!5m6nt pentru
invS!5m6ntu I gim nazial

$coala GimnazialS

Numele $coala Gimnaziali *PROF. VASILE
GHERASIM" COMU NA TIBUCANI

Denumirea localit5tii Comuna Tibucani
Nivelul gcolarizat PRE, PRI, GIM
Adresa Str. Mare, nr,947 , comuna Jibucani,

judetul Neam!, tel./fax: 0233 293467,
e-mail : sctibucan i@ isjneamt. ro

Unitatea de invS!5m6nt cu
personalitate juridic5 (PJ)

$coala GimnazialS "PROF, VASILE
GH EMSIM", COMUNA TIBUCANI

Denumirea unitSlii de invS!5m6nt
arondate (AR)

$coala GimnazialS Nr, 3, comuna

Jibucani
Nivelul gcolarizat PRE, PRI, GIM
Adresa Str. Humdriei, nr.485, sat Jibucani,

comuna libucani, judelul Neam!,
tel./fax: 0233 293467, e-mail:
sctibucani@isjneamt. ro

Unitatea de invS!5m6nt cu
personalitate juridic5 (PJ)

$coala GimnazialS "PROF. VASILE

GHEMSIM", COMUNA T]BUCANI

Denumirea unitStii de inv6t5mdnt
arondate (AR)

$coala GimnazialS Nr.2, sat Davideni

Nivelul gcolarizat PRE, PRI, GIM

Adresa Str. $colii, nr,445, sat Davideni,

comuna Jibucani, judelul Neam!,

tel./fax: A23ts 293467, e-mail:

sctibucan i@isjneamt. ro



"ffiuffut't3ilffi-
PRIMAR

Nr.8551 din 21 decembrie fr2L

REFERAT DE APROBARE

a Prciectul de hotdrdre privind aprobarca organizdrii teletei gcotare a unitdlitorde
inudgdmdnt preunivetsitar pentru anul gcolar 2o22-2lzg, inregistrat sub Nn gg

din Z decembrie 2O2t

fiOAN RUSU, primarul comunei Jibucani, judelul Neam!, in calitate de iniliator alacestui proiect de hot5r6re;

Av6nd in vedere prevederile Ordinului Ministrului Educaliei Nr. 5511/2g.10.2021 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru inv5lHm6ntul
preuniversitar de stat, evidenla efectivelor de pregcolari 9i elevi gcolarizali in unitHlile de
inv5!5m6nt pafticular, precum 9i emiterea avizului conform in vederea organizSrii relelei
gcolare unitSlilor de invSf5m6nt preuniversitar pentru anul gcolar 2022-20231

VEzAnd Adresa Nr. 1639 din 06.12.202L a Domnului Director al gcolii Gimnaziale.'prof.
VASILE GHEMSIM", comuna Jibucani, judelul Neam!, prin care a fost inaintat5 propunerea
$colii Gimnaziale "Prof. Vasile Gherasim", comuna Jibucani, judelul Neam!, de organizare a
relelei gcolare pentru anul gcolar 2022-2023 pe raza comunei Jibucani, judeful Neam!;

tn baza avizului conform al Inspectoratului $colar Judelean Neam! Nr. 15403 din
20.72. 2021 privind organizarea relelei gcolare din Comuna Jibucani, judelul Neam! pentru
anul gcolar 2022-2023.

Lu6nd act de necesitatea organizHrii relelei gcolare pentru anul gcolar 2022-2023 pe
raza comunei Jibucani, judelul Neam!.

Analizand toate inscrisurile care au insolit Adresa Nr. 163g din 06.L2.202L aDomnului Director al $colii Gimnaziale "Prof. VASI[E GHEMSIM,,, comuna libucani, :uoetui
fsul!, precum 9i a avizului conform al Inspectoratului gcolar:uollein rvui,i,,i rrrr. Nr. 15403din 20.12. 2021 privind organizarea relelei gcolare din Comuna'Jibucani, judelul Neamtr
P9!!ru anul scolar 2022'2023, am constatat ci organizarea relelei giolare pentru anul gcolar
2422'2023 pe raza comunel ]ibucani, iudelul ryiam; este ;udtific.ta, ,oti-, pentru care, intemeiul prevederilor.aft. 136 alin. (3) - (4) din ordoninla o6 urgengi'a cuveinutui Rom6nieiNr. 5712019 privind Codul Administrativ, am proceda! impre-unt.-., i.i[t.rul comunei,
nominalizarea acsteia ca fiind persoana care trebuie sE analizeze 9i re into.r.usce raportui
de specialitate, stabilind ca dat5 de depunere a raportului ziua de ZL.LZ ZSZ|., ora 15:00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam!
c5reia ii va fi inaintat acest proiect de hot5r6re in veOeiea dezbaterii gi intocmirii avizuluiconsultativ este "comisia de ActivitSfi 

.so_cial-culturale, curie, i.ref5ra.i, s5n5tate fiFamilie, Munc5 9i proteclie Social5, proteclie Copii,,.
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Nr.8562 din 21 decembrie ZOZ1

RAPORT
cu privire la Proiectul de hotdrflre privind aprobarea organizdrii relelei gcolare

a unitdlilor de invdldmilnt preuniversitar pentru anul gcolar 2022-2029,
fnregistrat sub Nn 92 din I0 decembrie 2O2l

fr' Coca Ambros5, secretarul general al comunei Jibucani, judelul Neam!;
VEz6nd Proiectul de hot516re privind aprobarea organiz5rii relelei gcolare a

unit5lilor de invS!5m6nt preuniversitar pentru anul gcolar 2OZZ-ZOZ3, inregistrat sub Nr.
92 din 10 decembrie 202L, iniliat de Domnul primar, IOAN RUSU, proiect de hotdrfire
insolit 9i de Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul primar, IOAN RUSU
giinregistrat sub Nr. 8561 din 21 decembrie fr2L, din care cit5m:

"Av6nd ?n vedere prevederile Ordinului Ministrului Educaliei Nr.
5511/28.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea tifrei de
gcolarizare pentru invEt5m6ntul preuniversitar de stat, evidenla efectivelor de pregcolari
9i elevi gcolarizali in unitStile de invSlEm6nt particular, precum 9i emiterea avizului
conform in vederea organizHrii relelei gcolare unit5tilor de inv5g5inAnt preuniversitar
pentru anul gcolar 2022-2023;

VHz6nd Adresa Nr. 1639 din 06.12.2021 a Domnului Director al gcolii Gimnaziale
"Prof. VASILE GHEMSIM", comuna Jibucani, judelul Neam!, prin care a fost ?naintat5
propunerea $colii Gimnaziale "Prof. Vasile Gherasim", comuna libucani, judelul Neam!,
de organizare a relelei gcolare pentru anul gcolar 2022-2023 pe raza comunej Tibucani,judelulNeam!;

In baza avizului conform al Inspectoratului gcolar Judelean Neam! Nr.
15403 din 20.L2.202t privind organizarea relelei gcolare din Comuna Jibucani,judelul Neamt pentru anul gcolar 2A22-2023.

Lu6nd act de necesitatea organiz5rii relelei gcolare pentru anul gcolar ZO2Z-2023
pe raza comunei Jibucani, judelul Neam!.

Analiz6nd toate inscrisurile care au insolit Adresa Nr, 1639 din 06.12.2021 a
Domnului Director al gcolii Gimnaziale "prof, VASILE GHEMSIM,,, comuna
Jibucani, judelul Neam!, precum 9i a avizului conform al Inspectoratului gcolar
Judelean Neam! Nr. Nr. 15403 din 20.12. 2021 privind organizarea relelei gcolare
din Comuna libucani, judetul Neam! pentru anul gcola r 2022-2023, am constatat
cE organizarea relelei gcolare pentru anul gcolar 2022-2023 pe raza comunei Jibucani,
judelul Neam!, este necesarS, justificat5 9i legal5.

SECRETAR GENERAL,
Jn Coca


